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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ية عشرةالدورة الثان
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ٣ف، جني

) ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *آيرلندا    

 إىل عمليـة    املعنيـة هات  اجل  من ٦٠هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . )١(االستعراض الدوري الشامل  

 يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           وال. جملس حقوق اإلنسان  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل 

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات          . بادعاءات حمدَّدة 
أمـا  . نصوص األصلية دون تغـيري    الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على ال        

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل        
وتتاح على املوقع الشبكي . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها     

مـات  للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع املعلو          
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي              . الواردة

  .أربع سنوات

__________ 

 .األمم املتحدة التحريرية ب الترمجةدوائرمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل   *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
اتفاقيـة حقـوق      علـى  اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بأن تصدق آيرلندا      أوصت    -١

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ؛ و األشخاص ذوي اإلعاقة  
الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد      ؛ و املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 الربوتوكول االختياري التفاقيـة     ؛ و الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
؛ لق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة           حقوق الطفل املتع  

واالتفاقيـة الدوليـة    ؛  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        و
 نظمة الشفافية الدوليـة   وأوصى فرع آيرلندا مل   . )٢(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

  .)٣(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادلى بأن تصدق آيرلندا ع
 أصـبحت   نـسان االتفاقية األوروبية حلقوق اإل    إىل أن    ١ت الورقة املشتركة    وأشار  -٢

 ٢٠٠٣ لعام   نساناالتفاقية األوروبية حلقوق اإل   نافذة يف القانون اآليرلندي عن طريق قانون        
ية حلقوق اإلنسان آيرلندا باختاذ     وأوصت اللجنة اآليرلند  . )٤(عن طريق منوذج ضعيف للتأويل    

خطوات فورية من أجل دمج فعال للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيهـا            
وأضافت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان وحتـالف املنظمـات غـري           . )٥(يف قوانينها احمللية  

مـة يف إطـار مجيـع    احلكومية املناهضة للعنصرية أنه ينبغي آليرلندا سحب حتفظاهتـا املقد        
  .)٦(املعاهدات

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 إىل أن الدستور يضمن بعض حقوق امللكيـة اخلاصـة           ١أشار ت الورقة املشتركة       -٣

      وإمكانية احلصول على التعليم االبتدائي لكن هناك حقوق اجتماعيـة واقتـصادية أخـرى              
  .)٧( للتقاضيال تشكل أساساً

ن أمني مظامل األطفال مبطبوع اللجنة الربملانية املـشكلة مـن مجيـع             ورحب ديوا   -٤
وأوصى بأن تباشر آيرلندا يف أقـرب        )٨(األحزاب املتعلق تعديل دستوري يهم حقوق الطفل      

  .)٩(فرصة ممكنة تنظيم استفتاء دستوري بشأن حقوق الطفل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
 أن آيرلندا ليس هلا وزارة خمصصة حلماية حقوق اإلنسان          ١ورقة املشتركة   ذكرت ال   -٥

وأضافت الورقة أن التخفيضات غري املتناسبة مليزانييت اللجنة اآليرلنديـة          . )١٠(وتعزيزها حمليا 
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حلقوق اإلنسان واهليئة املعنية باملساواة املتواضعتني أصال زادت مـن إعاقـة اسـتقالليتهما              
أشارت الورقة واللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان واجمللس اآليرلندي للهجرة         و. )١١(وكفاءهتما

 اليت ترصـد    اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالعنصرية والعالقات فيما بني الثقافات        إىل أن   
. )١٢(٢٠٠٨/٢٠٠٩احلوادث العنصرية وكذا وكالة مكافحة الفقر قد أغلقتـا يف الفتـرة             

اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنـسان     دية حلقوق اإلنسان بإعادة ميزانييت      وأوصت اللجنة اآليرلن  
 وبأن يعهد مبهام هيئات أخرى إىل وكالـة         ٢٠٠٨واهليئة املعنية باملساواة إىل مستويات عام       

  .)١٣(حكومية أخرى مستقلة
بتوسيع اختصاص ديـوان أمـني       يرلندي إلصالح النظام اجلزائي   حتاد اآل االوأوصى    -٦

طفال للسماح له بتلقي شكاوى فردية من األطفال املودعني يف الـسجون ورهـن             مظامل األ 
 بتوسيع اختصاص ديوان أمني املظامل ليشمل       اجمللس اآليرلندي للهجرة  وأوصى  . )١٤(االحتجاز

 آيرلندا بإنشاء   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥(قرارات السجون واللجوء واهلجرة والتجنيس    
  .)١٦(يت ترد من السجناء واملهاجرين وطاليب اللجوءنظام مستقل للشكاوى ال

وذكر ديوان أمني مظامل األطفال أنه ينبغي اختاذ مجيع التدابري التشريعية وغريها من               -٧
اخلطوات الالزمة لتمكني هيئة املعلومات الصحية واجلودة من إجراء عمليات تفتيش مستقلة            

زها، مبا يف ذلك خدمات رعاية األطفـال  جلميع خدمات رعاية األطفال يف املؤسسات وتعزي  
  .)١٧(ذوي اإلعاقة يف املؤسسات واخلدمات القصرية املدة

وذكرت منظمة الشراكة اجلديدة من أجل اجملتمعات احمللية أن إنشاء ديوان وزيـر               -٨
 وتعيني وزير دولة عهد إليه مبسؤولية السياسة العامة لالندماج كـان            ٢٠٠٧االندماج عام   
  .)١٨( السنوات األربع املاضيةأحد إجنازات

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بتقدمي خطـة عمـل وطنيـة حلقـوق                -٩

وذكر ديوان أمني مظامل األطفال أنه ينبغي للهيئات العامة أن تقوم بتحليل األثر             . )١٩(اإلنسان
  ية عند صياغة السياسة العامة املتعلقة باألطفـال       على األطفال ومراعاة التزامات آيرلندا الدول     

  .)٢٠(أو تقدمي اخلدمات هلم
  مـستقالً  وأوصى اجمللس الوطين اآليرلندي للمرأة بـأن جتـري آيرلنـدا تقييمـاً              -١٠

لالستراتيجية الوطنية للمرأة وختصيص أموال لتنفيذ استراتيجية وطنية منقحة للمرأة يف ضوء            
  .)٢١(الركود االقتصادي

وأوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بأن تنفذ آيرلندا املرحلتني األوىل والثانية             -١١
 وتعطي األولوية للتدريب يف جمال حقوق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانمن 

  .)٢٢(املربني/اإلنسان لفائدة موظفي اخلدمة املدنية والعامة واملدرسني
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 مسامهة القطـاع    فيلاكجدوى ت حتليل   آيرلندا بإجراء    ١تركة  وأوصت الورقة املش    -١٢
اجملتمعي والتطوعي يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف آيرلندا وبتوفري التمويـل الـالزم               

  .)٢٣(لذلك

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  املعاهداتالتعاون مع هيئات     
 بأن ُيعهد إىل آلية إشراف مؤسسية مبسؤولية رصد تنفيذ          ١أوصت الورقة املشتركة      -١٣

  . )٢٤(توصيات هيئات املعاهدات

أحكام القـانون   ، مع مراعاة    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء   
  واجبة التطبيقاإلنساين الدويل ال

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 مـن   ١-٤٠أوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بإجراء استفتاء لتعديل املادة            -١٤

الدستور لضمان املساواة للجميع وحظر التمييز يف مجيـع جمـاالت القـانون دون حـصر            
      مـن الدسـتور     ٢-٤١وأضافت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان أن املادة        . )٢٥(األسباب

لنمطية من أدوار املرأة يف اجملتمع اآليرلندي وأنه ينبغي توسيع أسـس            ال تزال تؤبد املواقف ا    
  .)٢٦("أي وضع آخرأو "التمييز احملظور يف قانون املساواة لتتضمن 

، أوصت  ٢٠٠٨-٢٠٠٥وعقب انتهاء إبرام خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية           -١٥
دة ملكافحة العنصرية والتمييز ضد      بأنه َتلزم مبادرة استراتيجية وطنية جدي      ١الورقة املشتركة   

جمموعات األقليات، مبا يف ذلك مجع بيانات مفصلة عن اجلرائم العنصرية وإدخال تعديالت             
وأوصى حتالف املنظمات غـري     . )٢٧(على القانون اجلنائي ليأخذ يف االعتبار الدوافع العنصرية       

فصلة حسب نـوع اجلـنس      احلكومية املناهضة للعنصرية بدوره بأن تنشر آيرلندا بيانات م        
  .)٢٨(والعرق يف جماالت من مثل العمل والصحة والسكن والتعليم وقضايا املرأة

آيرلندا للشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية إىل أن العنصرية يف         ويف حني أشار فرع       -١٦
 ذكرت منظمة الشراكة اجلديدة من أجل اجملتمعات احمللية أن العديد من احلوادث           ،  )٢٩(تزايد

العنصرية ال يبلغ عنها وأنه جرى اإلعراب عن القلق بشأن طريقة معاجلة بعض احلوادث اليت               
كما أبلغ حتالف املنظمـات غـري       . )٣٠(اليت حظيت بتغطية إعالمية أكرب     هلا صلة بالشرطة و   
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آيرلندا للشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية عن التنمـيط        احلكومية املناهضة للعنصرية وفرع     
  .)٣١(ي على يد الشرطةالعنصر
ج ر أن املهام واإلجراءات والسياسات احلكومية تقع خا       ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٧

 اليت حتظر التمييز فيمـا يتـصل بالـسلع          ٢٠٠٨-٢٠٠٠نطاق قوانني املساواة يف املركز      
ا  آيرلند ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٢(واخلدمات واإلقامة والتعليم بناء على تسعة أسباب      

بتعزيز البنية التحتية للمساواة وتقوية احلماية القانونية عن طريق توسـيع أسـباب احلمايـة               
  . )٣٣(مبوجب تشريعات املساواة

، من خالل    أثر ١٩٩٨عام  لقانون املساواة يف العمل      أن   ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٨
يني واملثليات ومشتهي املثلأشخاص من قبيل ، بشكل غري متناسب على اإلجيايبتسهيل التمييز  

حتـاد  اال صـى أوبينمـا   ،  أرباب األسر الوحيدة العائل    و اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية،   
دانـة  اإلهذا القانون التمييز على أساس يشمل أن بضرورة  يرلندي إلصالح النظام اجلزائي  اآل
  .)٣٤(نائيةاجل
 خلطر  معرضوناألجانبالرعايا أن ) Doras Luimní( منظمة دوراس لوميين وذكرت  -١٩

ملواطنني من ايتوقع هذا الشرط  ، يف حني ال سارية املفعولهويةون حيمليكونوا لو  إذا  العقاب  
  .)٣٥(نييرلندياآل
  الكامـل  تطبيـق بالشروع يف ال   آيرلنداقوق اإلنسان   يرلندية حل وأوصت اللجنة اآل    -٢٠
 ،٢٠٠٤اجات اخلاصة لعام    ذوي االحتي األشخاص  تعليم  قانون   و ٢٠٠٥قانون اإلعاقة لعام    ل

األشخاص دور رعاية   ل لضمان عمليات تفتيش قانونية مستقلة       ،٢٠٠٧  لعام وقانون الصحة 
  .)٣٦(ةقاعذوي اإل

 تعمل اهليئات العامةإىل أن ) Conradh na Gaeilge( منتدى كونراد نا غاييلج وأشار  -٢١
باللغـة  تقدمي اخلـدمات    يست جمربة على    لمن غايلتاشت   أو هلا عمالء     مناطق غايلتاشت    يف
وقدم منتدى  . لزامهذا اإل الذي أنشأ    ٢٠٠٣عام  للرغم من قانون اللغات الرمسية      ة با يرلندياآل

 منـاطق   يفمتعلقة بتوفري اخلدمات األساسية     ة عامة   توصيات لتنفيذ سياس  كونراد نا غاييلج    
  .)٣٧( باللغة اآليرلنديةغايلتاشت

  ه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمن  -٢  
أشارت جمموعة شانونواتش إىل هناك دواعي قلق بشأن احتمال أن تكـون بعـض        -٢٢

الطائرات اليت متر مبطار شانون أو اجملال اجلوي اآليرلندي حتمل ذخائر وأسـلحة تـستخدم               
أو جرائم حرب، ودعت على وجه اخلـصوص إىل         /الرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان و    

  .)٣٨(ون األمر كذلكوضع إجراءات لكفالة أال يك
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مـع  الـشرطة  تقريرا عـن تعامـل    )Shell to Sea(وقدمت منظمة شال تو سي   -٢٣
إلقاء القبض  ، وظروف   يرلنداالساحل الغريب آل  يف  ،   كوريب مشروع الغاز على  االحتجاجات  

  .)٣٩(همواحتجاز  بعض املتظاهرينعلى
م ااسـتخد بـشأن   ات  ادعاءعن  منظمة العفو الدولية    أبلغت جمموعة شانونواتش و   و  -٢٤

 منظمة العفو   وأوصت. )٤٠( عبور للطائرات العاملة يف إطار برامج التسليم       مطار شانون نقطةَ  
 ارتكـاب انتـهاكات حلقـوق        احتمال ملساءلة عن من أجل ا  حتقيق مستقل    مبباشرة   الدولية

باشر أو غري   يسري امل تالضمان اختاذ تدابري يف املستقبل ملنع        التسليم و  ربامجفيما يتصل ب  اإلنسان  
  .)٤١( من انتهاكات حقوق اإلنسانالتسليم أو غريهلعمليات اباشر امل

نقل بشروط  م غري    التزاماً آيرلندا  تقدم أنبقوق اإلنسان   حل يةيرلنداآل اللجنة   وأوصت  -٢٥
مـن أمـاكن    مؤسسات الطب النفـسي و إىل خارجمجيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية      

غضون فترة زمنيـة    يتوفر فيها الدعم املالئم، وذلك يف       ناسبة  مإىل أوساط جمتمعية    ع  يتجمال
يف حتجـاز   ظروف اال حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء      يرلندية  اآلاللجنة   توأعرب. )٤٢(حمددة

ني  غري صاحل  واالحتجاز األشخاص الذين اعترب   الطب النفسي املخصصة للبالغني و    مصحات  
 مبوجـب القـانون     ، بسبب اجلنون  ني غري مذنب  ملوص إىل أهن  هتم جنائية أو مت اخل    يف  للترافع  
  .)٤٣(٢٠٠٦ عامل) لجنونل(اجلنائي 

وضع حد الحتجاز الـشباب الـذين تقـل         لتزمت ب رغم من أن احلكومة قد ا     وبال  -٢٦
 علـى   أن ديوان أمني مظامل األطفال      باتريك، ذكر ؤسسة سانت    سنة يف م   ١٨أعمارهم عن   

 عن تقريراً  للطفلحتالف الصحة العقليةقدم و. )٤٤(فعل ذلك يف أسرع وقت ممكن تأن  آيرلندا  
  .)٤٥(وقدم توصيات يف هذا الصددرهن االحتجاز لألطفال عقلية حالة الصحة ال

 عن أوضـاع     تقريرا  ومنظمة العفو الدولية    حلقوق اإلنسان  يرلندية اآل لجنةالقدمت  و  -٢٧
والرعايـة   الـصرف الـصحي    ومنها فرط االكتظاظ، وعدم كفاية       رضية،املالسجون غري   

مبواءمة أوضاع   آيرلنداأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٤٦(بني السجناء فيما  والعنف  الصحية،  
وأوصى عدد من أصـحاب     . )٤٧(مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    تها هلم   معاملاحملتجزين و 

 يوجد  اليت ال  يف السجون    املخصصة للفضالت البشرية  " تفريغ األوعية "إهناء ممارسة   باملصلحة  
بضرورة زيادة  قوق اإلنسان   حليرلندية  اآل اللجنة   وأوصت. )٤٨(فيها صرف صحي يف الزنازين    

بسية ولـيس   غري ح  بديلة   عقوباتعلى استحداث   يف األجل الطويل،     العامة،   سياسةالتركيز  
حلقوق اإلنـسان   يرلندية  لجنة اآل  ال وأوصت. )٤٩(لسجونالقدرة االستيعابية اإلمجالية ل   زيادة  
  .)٥٠(احلبس االحتياطياحملتجزين رهن الفصل بني السجناء احملكوم عليهم وة بضرور
  قانونـاً  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ممارسة   ظر حب ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٨

  .)٥١(على سبيل االستعجال
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زيادة كـبرية يف الطلـب علـى        ن  ع  تقريراً  اجمللس الوطين اآليرلندي للمرأة    قدمو  -٢٩
 وأوصت،  الركودانطالق  منذ  رتيل  يتعرضن للعنف اجلنسي وامل   الالئي  لنساء  فائدة ا  ل اخلدمات

  اللجنـة  وأوصت. )٥٢( آمن يف حاالت الطوارئ    سكنلى  عصول املرأة   ح تضمن آيرلندا بأن  
ألسباب إنسانية لضحايا االجتار بالبـشر،      بأن يتاح تصريح بالبقاء     قوق اإلنسان   اآليرلندية حل 
مبواءمة   آيرلندا ١ت الورقة املشتركة    أوص بشكل أعم، و. )٥٣(ن األطفال لضحايا م اوال سيما   

مع ) مبا يف ذلك ضحايا االجتار بالبشر والعنف املرتيل       (ماية ضحايا اجلرمية    حلقانوهنا الداخلي   
توصيات تتعلـق باالجتـار     يني بدوره   يرلنداآلالدين  رجال  قدم مؤمتر   و. )٥٤(التزاماهتا الدولية 
  .)٥٥(وجه القصور يف التشريعات احلاليةبالبشر ملعاجلة أ

عقوبات أخفقت يف األخذ ب    قد   آيرلنداأن   يف آيرلندا    وذكر مركز حقوق املهاجرين     -٣٠
وإن كانت قد أبلغـت عـن وجـود         ،  ه وسبل انتصاف فعالة لضحايا    العمل القسري على  

 بـسبل  األخـذ بى حتالف املنظمات غري احلكومية املناهضة للعنصرية       كما أوص . )٥٦(حاالت
ـ ثبتإمكانيـة  لعمال الذين يعملون يف الـسفارات  لضمن  كي تُ انتصاف قانونية مناسبة ل    ت ي

  .)٥٧(شكاواهملع امتسواالحقوقهم 
التحقيـق يف االعتـداء علـى        جلنة   إىل أن تقرير  ديوان أمني مظامل األطفال     وأشار    -٣١

الرعاية يف  مؤسسات اآلالف من األطفال يفعلى خ االعتداء املنهجي  أر٢٠٠٩َّعام ل األطفال
ها قترحية اليت ت  كيفال أن تبني     الديوان أن على آيرلندا    وذكر.  على مدى عقود عديدة    آيرلندا

رتيـالت  عدالة ل"وأشارت منظمة . )٥٨(لجنة واجلداول الزمنية لتحقيق ذلك  اللتنفيذ توصيات   
أودعـن يف   إىل حالة معينة لفتيات ونـساء ) Justice for Magdalenes/ (إصالحيات مغدلني

هذه املؤسسات  قالت إن   و. )٥٩(عقوبة السجن عن  حتت املراقبة وكبديل    إصالحيات مغدلني   
عدالـة  "منظمـة    وأوصـت . )٦٠(مل تدرج يف تقرير جلنة التحقيق يف االعتداء على األطفال         

إصـالحيات  اليت ارتكبت يف    عتداءات  االعتذار عن اال  ب آيرلندا" رتيالت إصالحيات مغدلني  ل
اعتماد توصـية   والحيات مغدلني؛    من إص  ناجنيلل نفصل جلرب الضرر  إنشاء نظام م  ومغدلني؛  
  .)٦١( فوراًلتعويضاتلنظام إقامة حتقيق قانوين ومبباشرة  ة حلقوق اإلنسانيرلندياللجنة اآل

 على مجيع أشكال العقوبة      حتظر بعد  آيرلندا مل أن   ديوان أمني مظامل األطفال      وذكر  -٣٢
  .)٦٢(عقولامللتأديب العام القائلة باقانون دفوعات ال إزالة هلا ، وأنه ينبغيالبدنية
أن تشرد الشباب واحلصول على خدمات التدخل        ديوان أمني مظامل األطفال      وذكر  -٣٣

لتـصدي  أهداف ل أنه ينبغي حتديد     آيرلندا مضيفاً ات ال يزال ميثل مشكلة كبرية يف        يف األزم 
  .)٦٣(يهالقضاء عل ولتشرد الشباب

  مة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقا  -٣  
اهليئات اإلدارية،  أمام  كم و االتأخري يف قوائم احمل    إىل حاالت    ١ت الورقة املشتركة    أشار  -٣٤
 تثبـيط   إىل تكـاليف أن يفضي ما تستخلصه الدولة من       إمكانية  إىل  ، و  املِشل تكاليفغالء ال و



A/HRC/WG.6/12/IRL/3 

GE.11-15174 8 

قانونية دمة ببدء العمل خب آيرلندا )Rehab Group(إعادة التأهيل جمموعة وأوصت . )٦٤(دعنيامل
ل األشخاص ذوي اإلعاقـة     الدخول لضمان إمكانية وصو    سلطات   للدعوة موجهة للفرد وهلا   

  .)٦٥( للدعوةخدمات أساسية مستقلةاملعرضني للخطر إىل 
 واليةال متديد    يف السنوات األخرية   جرىنه   حلقوق اإلنسان أ   يرلنديةاآللجنة  وذكرت ال   -٣٥

 اليت تدخل   اجلرائممعظم  شمل  تحملفني ل  اليت تعمل دون هيئة      لمحكمة اجلنائية اخلاصة  ل القضائية
حملكمة  ا إغالقب آيرلندايرلندي حلقوق اإلنسان    املركز اآل يف حني أوصى    ة،  نظم امل ضمن اجلرمية 
  .)٦٦(اجلنائية اخلاصة

 حملرز حىت اآلن يف حتويل األطفال بعيـداً       أن التقدم ا   ديوان أمني مظامل األطفال      وذكر  -٣٦
 رفع احلد األدىن لـسن      ه ينبغي أن الديوان   وذكر. )٦٧(ستمريعن نظام العدالة اجلنائية ينبغي أن       

ـ قابل للـدحض    الفتراض   وإعادة اال  بالنسبة جلميع اجلرائم  سنة   ١٢املسؤولية اجلنائية إىل     أن ب
  .)٦٨( جرائمبارتكعون استطيال يسنة  ١٤ن الذين تقل أعمارهم عاألطفال 

ألقي علـيهم   جلميع األشخاص الذين    وأوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بأن         -٣٧
 مـن قبـل     ممستشار قانوين أثناء اسـتجواهب    احلق يف حضور    جنائية  رائم  ة جب صلعلى   القبض
  .)٦٩(الشرطة
لقانونية املدنيـة   نطاق برنامج املساعدة ا   اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان أن      وذكرت    -٣٨

ـ       إرساء   ب وأوصتحمدود   مبنحهـا  س قـانوين و   ااملساعدة القانونية يف مجيع احلاالت على أس
  .)٧٠(اًا حقهاعتبارب

شواغل بشأن إىل خمتلف ال) Action from Ireland (آيرلندامن تحرك الوأشارت منظمة   -٣٩
الشرطة بشأن تعامل    مظامل    إىل جلنة  تقدمالشكاوى اليت   بمراعاة األصول القانونية فيما يتصل      

  .)٧١( كوريبمشروع الغازعلى الحتجاجات الشرطة مع ا
لمـبلغني   شامل ليثاقببدء العمل مب  آيرلندانظمة الشفافية الدولية ى فرع آيرلندا مل   أوصو  -٤٠

  .)٧٢(أي شكل من أشكال االنتقاممن مي مجيع العمال عن املخالفات حي

  اة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلي  -٤  
 فتحت الطريق ٢٠٠٤ إىل أن التغيريات الدستورية لعام أشارت منظمة دوراس لوميين  -٤١

  .)٧٣(أمام عدميي اجلنسية لكن ليست هناك سياسة عامة حمددة لتسوية وضعية عدميي اجلنسية
وأوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان ببدء العمل بنظام لإلقامة اإلدارية ألسـر              -٤٢
فال احلاملني للجنسية اآليرلندية استجابة حلكم صدر مـؤخرا عـن حمكمـة العـدل               األط

  .)٧٤(األوروبية
 أنشأ هيئة التبين لكنه ٢٠١٠ أن اعتماد قانون التبين لعام ١وذكرت الورقة املشتركة     -٤٣

وأوصى ائتالف حقـوق    . )٧٥(مل ينص على حقوق املتبنَّْين يف املعلومات أو يف تعقب ذويهم          
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 بأن تأخذ آيرلندا بتشريع ينظم بطريقة صارمة هيئات التبين املعتمـدة يف مجيـع               أيضاًالتبين  
مناطق عملها وأن تأخذ بلوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بعمليات التبين على الصعيد الـدويل،      

  .)٧٦(حبيث تشجع الكفالة احمللية كبديل
ني مظامل األطفال، بعد وديوان أم) Children First" (األطفال أوال"وذكرت منظمة   -٤٤

أنه ينبغـي   إجراء حتقيق منهجي يف تنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية اآليرلندية حلماية الطفل،            
  .)٧٧(تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية بصورة متسقة

األطفال الذين تقـدموا    معظم   إىل حقيقة أن      ديوان أمني مظامل األطفال    راشأيف حني   و  -٤٥
ينبغي بأنه  رعاية الدولة، ذكر    حتت    الذين يوجدون  من األطفال هم   ديوان ال بشكاوى مباشرة إىل  

وأوصـت  . )٧٨( الحتياجاهتم ةالدعم املناسب أشكال  لوصول إىل    إمكانية ا  ؤالء األطفال  هل كونتأن  
مبوجب مقتضى  قانوناًإلزام آيرلندا  ب)Edmund Rice International(مؤسسة إدموند رايس الدولية 

  .)٧٩(نظام الرعايةالذين يتركون  خدمات الرعاية الالحقة للشباب تقدمقانوين بأن 
  أنه، خالفاً)Equality for Father Ireland (آيرلنداآلباء يف املساواة لت منظمة وذكر  -٤٦

 منح الوصاية املـشتركة   الذي   ١٩٦٤  لعام  من قانون الوصاية على األطفال الرضع      ٦للمادة  
      االنفـصال    عقـب  ، وخاصة عموماً التمييز ضد اآلباء  ي  فإنه جير  لألم واألب،    على الطفل 
ني وصيكال ال موافقة  ل  يصحت أنه ينبغي    آيرلنداآلباء يف   املساواة ل منظمة   وأوصت. أو الطالق 
  .)٨٠(كلما لزم األمرالقانونيني 

  آيرلندا ١ت الورقة املشتركة    أوص اجلنس،ثليي  دنية مل املشراكة  الالرغم من وجود    وب  -٤٧
ات ثلياملو نيمثليكما أثارت شبكة املساواة لل    . )٨١(اجلنسثليي  الزواج املدين الكامل مل   بباألخذ  

  .)٨٢( نفس اجلنسالذي يرعاه والدان منقضايا تتعلق حبقوق الطفل 
بأن تأخذ على وجه االسـتعجال       اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان آيرلندا     وأوصت  -٤٨
   .)٨٣( بالنوع املكتسب ملغايري اهلوية اجلنسانيةاملتشريعات لضمان االعتراف القانوين الكب

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

تعديل على الدستور إلزالـة     بإدخال   آيرلنداعجل  تبأن   ١أوصت الورقة املشتركة      -٤٩
 وإلغاء اجلزء اخلامس من قـانون       )٨٤( الدينية مانألْيلالعلمانية  ناصب   أصحاب امل  اءشروط أد 
  .)٨٥(تلفظ هباأو الية جتديفائل مسنشر ل  واسعاً الذي يتضمن حظرا٢٠٠٩ًلعام التشهري 

التمييز ضد املسلمني الذين ميارسـون      عن  اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان     أبلغت  و  -٥٠
 يف متكينهم   نيسلمامل مواطنيها    آيرلندا عملى وجه اخلصوص بأن تد     ع ، وأوصت شعائر دينهم 

  .)٨٦(من ممارسة شعائرهم الدينية
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 جملـس حقـوق      علـى  نأ) بكيتصندوق  ( للحرية الدينية    بكيتصندوق  وذكر    -٥١
،  أن تؤيـد   ستطيعت ال   يتتقدمي إعفاءات لألفراد واملنظمات ال    على   آيرلنداشجع  ياإلنسان أن   

   ، وجدانيـة  ال انتهك معتقـداهت  تأو تشجع ممارسات طبية     ات املثلية   شراكال،  مستريحبضمري  
  .)٨٧(ال سيما تلك اليت تنطوي على اإلجهاض أو منع احلملو

 عن رسوم للحصول علـى      نظمة الشفافية الدولية  فرع آيرلندا مل  وبالرغم من حديث      -٥٢
 معـدل تعـديالً   مات  رية املعلو حلنظام  األخذ ب  ب ى آيرلندا أوصفقد  معلومات غري شخصية،    

  .)٨٨(بشكل استباقي مع اجلمهوراملعلومات الرمسية  يقوم على تقاسم جوهرياً
ـ ها للنقص امللحوظ يف   عن قلق  ت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان    وأعرب  -٥٣  رأةمتثيل امل

العامة لخدمة املدنية، يف جمالس إدارة اهليئات       املناصب العليا ل  يف اهلياكل السياسية املنتخبة ويف      
تنفيذ تـدابري   ب وأوصت آيرلندا . لمؤسسات التعليمية وقطاع األعمال   ل العليااملستويات  يف  و

  .)٨٩(خاصة لزيادة متثيل املرأة يف هذه اجملاالت
ختاذ تدابري لتحسني متثيل ابى حتالف املنظمات غري احلكومية املناهضة للعنصرية      أوصو  -٥٤

 مثل هـذه التـدابري      تتسعوينبغي أن   . مة يف الدولة  الرحل يف احلياة السياسية والشؤون العا     
 الالئي هلن مثـل هـذه      اجلماعات واألقليات األخرى، مع التركيز على النساء         لتشمل أيضاً 

توصـيات  مركز قوانني وسياسات اإلعاقـة    كما قدم جمموعة إعادة التأهيل و     . )٩٠(لفياتاخل
  .)٩١(لعامة يف املشاركة يف الشؤون ا األشخاص ذوي اإلعاقةحقبشأن 

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  - ٦  
طال عدالت البطالة اليت ت   ملاالرتفاع املستمر   اجمللس الوطين اآليرلندي للمرأة إىل      أشار    -٥٥

د استراتيجية  اعتمابآيرلندا   ىوأوص،  ٢٠١٠النساء منذ عام     أكرب من    حىت عدداً وبل  الرجال  
ـ   آيرلنـدا  يرلندي لنقابات العمال  املؤمتر اآل وأوصى  . )٩٢(مل إلجياد فرص الع   مستدامة سن ب

وأشار املؤمتر  . )٩٣(تشريعات لدعم حق مجيع العمال يف املفاوضة اجلماعية من خالل نقاباهتم          
أحكام الدستور املتعلقـة بـاحلق يف تكـوين النقابـات           اليت تفسر   إىل القرارات القضائية    

ماية من األعمـال  احلة يوفعالعدم كفاية عن  غ املؤمتر أيضاً وأبل .)٩٤( ضيقاً  تفسرياً واجلمعيات
 يف  عـضويتهم بـسبب   ضد العمال   املوجهة  األفعال الضارة   غريها من   االنتقامية واإليذاء و  

  .)٩٥( األنشطة النقابية مشاركتهم يف أوالنقابات
اختاذ خطـوات لتعزيـز مـشاركة الفئـات         ب  آيرلندا ١الورقة املشتركة    وأوصت  -٥٦
ضعفة واحملرومة يف القوة العاملة، مبا يف ذلك عن طريق إصالح نظام تـصاريح العمـل                ستامل
  .)٩٦( حرية تغيري أرباب العمل، وتوفري تصاريح عمل مؤقتة لطاليب اللجوءيضمل
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  - ٧  
بسبب األزمـة  قد تفاقم وت يف الدخل    أن التفا اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان     ذكرت    -٥٧

 يف مجيع السياسات     عن املكتسبات  بدأ عدم التراجع   آيرلندا باألخذ مب   االقتصادية الراهنة، وأوصت  
 مـدفوعات الرعايـة االجتماعيـة       ةيامحب  وأوصت جمموعة إعادة التأهيل آيرلندا     .)٩٧(االقتصادية

فقـر   ديوان أمني مظامل األطفـال أن        الحظ وإذ. )٩٨(املرتبطة باإلعاقة من املزيد من التخفيضات     
السـتراتيجيات الـيت    اأن حتدد   ه ينبغي آليرلندا    ذكر أن  ،آيرلندااألطفال ال يزال مشكلة كبرية يف       

  .)٩٩(هوعكس اجتاه ستعتمدها لوقف الزيادة يف عدد األطفال الذين يعيشون يف فقر
 اخلاضـعة   ساعدة االجتماعية التأهل جلميع مدفوعات امل    أن   ١ الورقة املشتركة    وذكرت  -٥٨
بشدة علـى الفئـات     إعماله  ي أثر   ذ شرط اإلقامة املعتادة ال    استيفاء يتوقف على     الدخل ختبارال
لبقـاء يف   تـصريح با   اللجوء، واألشخاص الذين حصلوا على       واألطفال وطالب ومنها  ضعفة،  ستامل

  .)١٠٠(حل والّر،نو العائد اآليرلنديوننو، واملهاجرات ضحايا العنف املرتيل، واملهاجرآيرلندا
حيـدد   إطـار أي  قدم  ي أن نظام الرعاية الصحية ال    ) Caird(ت منظمة كرييد    وذكر  -٥٩

يف أي حق صـريح      يوجد   عالوة على ذلك، ال   و. الرعاية الصحية يف  بوضوح حق الشخص    
االستراتيجية الوطنيـة    أن   وذكرت منظمة كرييد أيضاً   . يف الدستور  الصحة   محايةالصحة أو   

  .)١٠١(قوق اإلنسانحلإطار أي  تتضمن أو تعكس  ال٢٠٠١عام لة للصح
حتديات خطـرية يواجههـا نظـام    هناك  أن  اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان     وذكرت    -٦٠

لخـدمات  اهليئـة التنفيذيـة ل    عملمتويل اليت عرفها مؤخرا     التخفيضاتتفاقمها  الرعاية الصحية   
القـدرة  مـدى   ىل  استنادا إ احلصول على الرعاية الصحية     مع عدم املساواة يف     يف األقاليم   الصحية  

وضع استراتيجية  ب  آيرلندا ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٢(على دفع تكاليف تأمني صحي خاص     
صحية مناسبة وكافية، مع التركيز بوجـه خـاص علـى الفئـات              صحية شاملة لتقدمي رعاية   

 )The Irish Heart Foundation (لقلـب با للعنايـة  يرلنديـة ؤسسة اآلوأوصت امل. )١٠٣(ضعفةستامل
ضمان تـوفري   ب و  بسبب العمر  بالقضاء على التمييز يف توفري الرعاية الصحية      بدورها آيرلندا   

ـ   ديوان أمني مظامل الطفل أنه ت      وذكر. )١٠٤(اخلدمات على أساس احلاجة الفردية     ة نبغي معاجل
اجمللـس الـوطين    وأشـار   . )١٠٥(ةبني املناطق اجلغرافي    اخلدمات الصحية  وفرييف ت تفاوتات  ال

 إىل حتديـداً ) National Council of the Forum on End of Life (نهاية احليـاة املعين بللمنتدى 
تسكينية الوصول إىل الرعاية العلى وجه اخلصوص بتكريس تعميم     ، وأوصى   تسكينيةلرعاية ال ا

  .)١٠٦(ورعاية امليؤوس منهم
الوصول مبدى إتاحة   كات احلق يف الصحة فيما يتعلق       انتهاإىل   ت منظمة كرييد  شاروأ  -٦١

التمـسك  مـدى   الجئني وطاليب اللجوء و    وال مهاجريناآليرلندي لل إىل نظام الرعاية الصحية     
. )١٠٧(اخلدمات الصحية واالجتماعيـة   إتاحة الوصول إىل    عند  " املساواة وعدم التمييز  "مببادئ  
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 على اخلـدمات     العمال املهاجرين  حصولية   يف آيرلندا أن إمكان    وذكر مركز حقوق املهاجرين   
  .)١٠٨(لقلق منهم، جمال من اجملاالت املثرية لغري الشرعيني، وخباصة الصحية

 الـذي   ١٩٩٢يف آيرلندا لعـام     احملكمة العليا    إىل حكم    ١وإذ أشارت الورقة املشتركة       -٦٢
 يف قضية   ق اإلنسان قوحلكمة األوروبية   احمل  عن  الصادر مؤخراً  كماحل املوقف الدستوري و   يوضح

 ضـد   اجلرائماء قانون   لغ تقوم على الفور بإ     بأن  آيرلندا أوصتألف وباء وجيم ضد آيرلندا، فقد       
ـ اإلجهاض قانون قد يكون فيها      اليت سن تشريعات لتوضيح الظروف   ب و ١٨٦١ األشخاص لعام   اًي

 )٢٠٠٩( ضد راء     قضية راء  ها وإىل قرار احملكمة العليا يف     ي نفس نيىل احلكم إشارة  إيف  و. )١٠٩(
جملـس حقـوق    )Pro-Life Campaign (ةيا احل مجاعة محلة من أجلاألجنة البشرية، حثتبشأن 
ماية حياة املرأة   العناية حب  املتميز يف    آيرلنداسجل  بالعتراف   التابع لألمم املتحدة على ا     اإلنسان

       األطفـال الـذين     يف الوقت نفسه منح احلماية القانونية املناسبة حليـاة        وخالل فترة احلمل،    
  .)١١٠(مل يولدوا بعد

 ومنظمـة العفـو     وديوان أمني مظامل األطفال     للطفل حتالف الصحة العقلية  ذكر  و  -٦٣
 )١١١(ال زال مـستمراً   للبالغني  املخصصة   وحدات الطب النفسي     يفالدولية أن قبول األطفال     

  األطفـال  لتلبية احتياجات أن تعزز جهودها آيرلندا  على نوقال ديوان أمني مظامل األطفال إ     
مـن أجـل    رؤيـة   " وثيقـة    تنفيذ التوصيات الواردة يف   عقلية عن طريق    الصحة ال يف جمال   

ـ  "لتغيريمن أجل ا  رؤية  "يف تنفيذ   ن البطء   منظمة العفو الدولية ع   وأبلغت  . )١١٢("لتغيريا  ن وع
يات املستـشف اإليداع القسري يف  نظم  ذي ي  ال ،٢٠٠١ لعام    قانون الصحة العقلية   عدم امتثال 

حقـوق اإلنـسان،    بادئ  مل،  والعالج غري الطوعي  بغرض الرعاية كمريض مقيم     حتجاز  االو
ـ   آيرلنـدا  ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٣( لذلك وفقاً  هذا القانون   بتعديل وأوصت سن ب
نة إصالح  اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان وجل    توصيات  يراعي  لقدرة العقلية   لقانون  مشروع  
 )Autism Rights & Equality Alliance (حقوق التوحد واملساواةائتالف شار وأ. )١١٤(القانون
  .)١١٥(التوحدصابني بامل لألشخاص اخلاصوضع إىل ال
درج احلق يف السكن يف إطارها التشريعي   ت مل   آيرلنداأن   ١ الورقة املشتركة    وذكرت  -٦٤
خاص على حنو اعي األورويب اليت تؤثر  من امليثاق االجتم ٣١املادة  ب  عدم التقيد  اختارتأهنا  و

ـ اصـة ب  قامـة اخل  مستوى اإل وستوى السكن الذي توفره السلطة احمللية       على م  . )١١٦(لالرّح
تعـديل  ب آيرلندا )Rialto Rights in Action Project (إلعمال احلقوق ريالتو وأوصى مشروع 

وقابلة وق حقيقية حقالتنصيص على  واتتشريعسن  وقالدستور ليشمل احلق يف السكن الالئ     
وأشارت جمموعة إعادة التأهيـل إىل      . )١١٧(ملستأجري املساكن االجتماعية  يف السكن   للتنفيذ  

ت آيرلندا على وجـه اخلـصوص باألخـذ         ، وأوص ةقاعشخاص ذوي اإل   اخلاص لأل  وضعال
  .)١١٨(ذوي اإلعاقةاألشخاص سكان إلاستراتيجية ب

 أن إىل) Cork Social Housing Forum (لسكن االجتمـاعي لوأشار منتدى كورك   -٦٥
متكـني  هو  " ٢٠١٦يف أفق   " ة الوطين تفاق الشراكة االجتماعي  الاألساسي  اإلسكاين  اهلدف  
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منتـدى كـورك    بيَّن  و. )١١٩( نوعية جيدة بأسعار معقولة     ذي مسكن معيشية من    كل أسرة 
        السكن االجتماعي وآثاره على حقـوق اإلنـسان،       صاص يف   اخلمدى  لسكن االجتماعي   ل

، وقـدمت توصـيات     ته حيا أبدالذي ي وال سيما بالنسبة لألسر اليت لديها أطفال والشباب         
هنج قـائم   باعتماد   آيرلندا إلعمال احلقوق ريالتو  مشروع  أوصى  و. )١٢٠(ملعاجلة هذه القضايا  

مان بضتنفيذ االستراتيجيات والسياسات احلالية، و  وكذا ب سياسة اإلسكان،   إزاء  على احلقوق   
إصـالح  ب وأوصى املشروع آيرلندا كـذلك    . اقتضى األمر أساس قانوين حيثما    مها على   قيا

سلطة عامة نفس درجة احلماية املمنوحة للمستأجرين    من  لمستأجرين  تكون ل تشريعاهتا حبيث   
 تعديل قانون اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان آيرلندا أوصت  ومبوازاة ذلك ،  )١٢١(اصواخلمن  

  .)١٢٢( بطريقة فوريةمسكنملكية استرداد ب الذي يسمح لسلطة حملية ١٩٦٦عام لاإلسكان 
حالة األشخاص املعرضني خلطر التـشرد      ية  اناجمل مراكز املساعدة القانونية     توصفو  -٦٦

. )١٢٣(نة أو الرهون العقارية اليت ال ميكن حتملها بسبب األزمة االقتصادية          ادستبسبب فرط اال  
  .)١٢٤(العامبشكل إىل التشرد مات ورقات املعلوعدد من كما أشار 

  املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعيف احلق يف التعليم و  - ٨  
  وثيقـاً   ارتباطاً  أصبح مرتبطاً  آيرلنداتوفري التعليم يف     أن   ١الورقة املشتركة   ذكرت    -٦٧

 يف   يـدرس   املذهيب التعليم الديين ، وأن   بدين الغالبية املسيحية، وال سيما العقيدة الكاثوليكية      
تضمن اليت  توفري شبكة وطنية من املدارس      ب  آيرلندا ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٥(املدارس

  تقدير بغض النظر عن خلفياهتم الدينيـة       يف ال  و  املدارس األطفال يف الوصول إىل   بني  ساواة  امل
ة توضـيح   ضروربوأوصت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان      . )١٢٦(أو الثقافية أو االجتماعية   

نتمني أو امل الذين هلم خلفية غري دينية      األشخاص  عدم تثبيط   لضمان  درسني املتدربني   وضع امل 
وأشار . )١٢٧(يف الدولة التدريس  وظائف    التدرب أو تويل    املشاركة يف  نعألقليات  ات ا ناديل

خدمة طالت شدة بالغة الإىل ختفيضات  )Pavee Point Travellers’ Centre (لرحلبايف لمركز 
  .)١٢٨(السكانعامة ورحل  على الرغم من الفوارق القائمة بني أطفال ال الرحلتعليم
ن املنقطعني عن الدراسة يف وقـت مبكـر         ع مؤسسة إدموند رايس الدولية   أبلغت  و  -٦٨

 اليت يتعني   كيفيةال فشل يف حتديد     ٢٠٠٠التعليم لعام   ) حسن أحوال (قانون  وأشارت إىل أن    
ـ  ها تنظيمـاً  تنظيممن أجل   نفذ أية تدابري    مل ي بديلة و التعليمية  الأن تعمل هبا األوساط       اً رمسي

 تـسلط   إىل   اتثلياملو نيمثليت شبكة املساواة لل   شاروأ. )١٢٩(وقدمت توصية يف هذا الصدد    
 يف املدارس    واملثليات ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية      املثليني الشباباألقران ضد   

  .)١٣٠(القائمةلرغم من السياسات با
لة صالقضايا املت للطفل وديوان أمني مظامل األطفال عن   حتالف الصحة العقلية  حتدث  و  -٦٩
ديوان أمني مظامل    وذكر   )١٣١(على الدعم  ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   احصول  إمكانية  ب

 ذوي  ألشخاصاتعليم  قانون   لتنفيذ   ها حتديد اخلطوات اليت ستتخذ    ه ينبغي آليرلندا  أناألطفال  
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 توصيات   للطفل حتالف الصحة العقلية  وقدم  . )١٣٢(٢٠٠٤االحتياجات التعليمية اخلاصة لعام     
التربيـة االجتماعيـة والشخـصية      حتسني  من أجل   ة يف املدارس    عقليعلق بتعزيز الصحة ال   تت

  .)١٣٣( احلاليةوالصحية
) Grassroots Leadership Support Network(ة  الـشعبي  القياديةوأشارت شبكة دعم  -٧٠

     ، بـالغني تعلـيم ال  اعُترب منعطفـا يف      "احلياةدى  التعلم م ") ٢٠٠٠(الكتاب األبيض   إىل أن   
ورقة الن الكثري من تطلعات     بيد أهنا قالت إ   املهمشة،  احمللية  من اجملتمعات   ال سيما القادمني    و
ت الشبكة على   وأوص. بيضاء مل تتحقق بعد، وال سيما يف ما يتعلق بأمهية التثقيف اجملتمعي           ال

  .)١٣٤(إعادة النظر يف الكتاب األبيضب وصصوجه اخل

  األقليات والشعوب األصلية  - ٩  
 وحتالف املنظمات غري    ١اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة       أوصت    -٧١

الرحل كمجموعة مـن األقليـات      باالعتراف  بضرورة   احلكومية املناهضة للعنصرية آيرلندا   
 من عامة السكان، أوصـت  اكثريأدىن الصحي ومبا أن ما حتقق للرحل يف اجملال  . )١٣٥(ةثنياإل

لرحل لعكس  لة  يستراتيجيات الصح االزيادة االستثمار يف    اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان ب    
  .)١٣٦(هذا االجتاه

عـدم تـوفري    القلق إزاء   وحيث أن اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان كان يساورها           -٧٢
على وجه اخلصوص   أوصت  للرحل، فقد   نوعية   ملا يكفي من املساكن اجليدة ال      سلطات احمللية ال

ترك لتقدير  يأن  ال  الوطين  صعيد   على ال  ١٩٩٨لعام  ) الرحلإقامة  (إسكان  بضرورة إنفاذ قانون    
لنظـر  ة ا عادإبى حتالف املنظمات غري احلكومية املناهضة للعنصرية        أوصو. )١٣٧(السلطات احمللية 

 الذي جيرم دخول األراضي اخلاصة أو العامـة  ٢٠٠٢اإلسكان لعام  ) أحكام متنوعة  (انون ق يف
  .)١٣٨(لعلى الرّحية سلبو ةغري متناسببصورة أحكامه عدم تأثري دون موافقة لضمان 

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  - ١٠  
ر موحد متعلـق    أي إطا ال يوجد بعد    أنه  اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان     ذكرت    -٧٣

  إىل أن   يف آيرلنـدا   مركز حقوق املهـاجرين   وأشار  . )١٣٩(آيرلندابقضايا اهلجرة واللجوء يف     
مركز ، لكن   )١٤٠(دخل حيز التنفيذ  ي مل   ٢٠١٠لعام  ماية  احل اهلجرة واإلقامة و   مشروع قانون 

 Galway Refugee Service (الجـئني جمموعة غاالواي خلدمة ال و يف آيرلنداحقوق املهاجرين

Group (قوق اإلنسانمنافية حلبعض أحكامه أن  أكدا)١٤١(.  
ة للعمـال   اتيسياسالواللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان بزيادة احلماية القانونية        وأوصت    -٧٤

  .)١٤٣(عائليشمل الإىل ملِّ ال خصيصاًوأشار اجمللس اآليرلندي للهجرة . )١٤٢(املستضعفنياملهاجرين 
 اهلجـرة   بـسبب معلومات عن طاليب اللجوء احملتجـزين        ٢تركة   الورقة املش  قدمتو  -٧٥

  .)١٤٤(يف منشأة مناسبةوأن يتم خري  إال امللجأ األأبداً احتجاز طاليب اللجوء ال يكونوأوصت بأ
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 ٢الورقـة املـشتركة     ، أوصت   الالجئنيحمكمة استئناف   استمرار عمل   يف ضوء   و  -٧٦
 يف القرارات املتعلقة بـالالجئني وحقـوق        ها أمام  مستقلة ميكن الطعن    استئناف هيئةبإنشاء  

 تفتقر إىل حمكمة    آيرلنداإىل أن    ١ت الورقة املشتركة    وأشار. )١٤٥(اإلنسان واهلجرة والترحيل  
املتعلقـة  القـرارات  للطعـن يف  الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة  تتسم ب استئناف مستقلة   

  .)١٤٦(سياهلجرة والتجنب
فتقر إىل إجراء واحـد لتقيـيم احلـق يف       ت آيرلنداولية أن   ذكرت منظمة العفو الد   و  -٧٧

 وأوصت. )١٤٧(يف وقت واحد الفرعية احلمايةوضع الجئ أو وضع احلماية الدولية من خالل     
حقـوق  و  الفرعيـة  احلمايةواملستفيدين من   لالجئني  يف مطالبات ا  النظر   ب ٢الورقة املشتركة   

نظـام  اآليرلندية حلقوق اإلنسان إىل حدود      وأشارت اللجنة   . )١٤٨(اإلنسان يف الوقت نفسه   
 بإصالح هـذا    وأوصتالجئني وطاليب اللجوء    فائدة ال للذي أقيم   توزيع ا وال اإلعالة املباشرة 

 سنة  أكثر من أي شخص يف هذا النظام      عدم إبقاء   النظام لزيادة مستوى املدفوعات وضمان      
 الجـئني عة غاالواي خلدمة ال   وقدمت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان وجممو     . )١٤٩(واحدة

       توصـيات لتقيـيم    وحتالف املنظمات غري احلكومية املناهضة للعنصرية        ١والورقة املشتركة   
  .)١٥٠(اإلعالة املباشرةنظام أو إصالح /و

 الظروف املعيشية لطاليب اللجوء الـذين يعيـشون يف          ٢ت الورقة املشتركة    صفوو  -٧٨
النظـام   مـن    انطالقـاً تحسني  الصالح و اإلصيات بغية    وقدمت تو  اإلعالة املباشرة مساكن  
 واليت حتول   يف عملية اللجوء  وجودة   احلواجز امل  ٢الورقة املشتركة   كما وصفت   . )١٥١(احلايل
 يف التعليم، وقدمت توصيات لتحسني فرص احلـصول علـى           همالتمتع حبق واألطفال  دون  
الفصل الذي يشعر به األطفال يف   إىلالجئنيت جمموعة غاالواي خلدمة ال    شاروأ. )١٥٢(التعليم

مـدى  شكاوى بـشأن    إىل   أيضاً ٢ وأشارت الورقة املشتركة     .)١٥٣(اإلعالة املباشرة مراكز  
لالجئني املعترف هبم، وقدمت توصيات لتحسني هذا الوضع،        ملَّ الشمل العائلي    كفاءة عملية   

  .)١٥٤(ألطفالعائلي لفائدة اشمل الال ملال سيما من خالل تسريع إجراءات و
    يـشكلن  اللجـوء  ات أن النساء والفتيات طالب)AkiDwA( منظمة أكيدوا   وذكرت  -٧٩

عـن   أكيدوا   منظمة تأبلغو. )١٥٥(اإلعالة املباشرة يعيشون يف مساكن    من  رب نصف   اما يق 
 هـا  موظفيهتا أو   إدار وأمركز اإلقامة   املقيمني يف   حترش جنسي من قبل بعض      مزاعم حدوث   

ذه  هل مرضمن السلطات إلجياد حلجوهبت مبقاومة شكاوى مزعومة ن وع نيرجال احملليالأو 
سياسـات  نساين يف   نظور اجل مبراعاة امل صوص   وأوصت أكيدوا على وجه اخل     .)١٥٦(األوضاع

املتعلقة مبراعاة املنظـور    املبادئ التوجيهية   طريق األخذ ب  ن  عاالستقبال واللجوء،   وإجراءات  
ثقـايف شـامل    مدونة سلوك إلزامية وبرنامج تدريب      طبيق  وبتعمليات اللجوء؛   اجلنساين يف   

 مركز سـكين  بإقامة   و ؛اللجوءطاليب    العاملني مع  ألشخاصفائدة ا ليراعي املنظور اجلنساين    
  .)١٥٧(منفصل للنساء فقط
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ز تقدم كبري يف جمال رعايـة األطفـال         احرإىل إ   ديوان أمني مظامل األطفال    وأشار  -٨٠
الذي طـال   التشريعي   لكن اإلصالح    ،آيرلندايطلبون اللجوء يف    الذين   عن ذويهم    املنفصلني

 حـول  رتمحـو تينص على طريقة لتقييم الـسن     أن  ينبغي  انتظاره يف جمال اللجوء واهلجرة      
وتقـدمي اخلـدمات مبـا      بت يف طلبات اللجوء     العلى   و ،تعيني وصي مستقل  على  الطفل، و 

 اختفـاء   إىلورقات املعلومات   من  عدد  أشار  و. )١٥٨(يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية    
  .)١٥٩(آيرلندايف عن ذويهم األطفال املنفصلني عدد من 

يف ة بعقلق إزاء العملية واملمارسة املت قد أعربت عن بالغ ال ٢ت الورقة املشتركة    وكان  -٨١
 الناس الذين هم يف هناية هذه العمليـة   يكون بإمكان أنضرورة   ب وأوصت شخاصترحيل األ 

 ٢وقـدمت الورقـة املـشتركة       . خلدمات اليت تقدمها املنظمة الدولية للهجرة     الوصول إىل ا  
َتقـرَّر   مـن عائلـة   احلاالت اليت يكون فيها أطفال املدارس جـزءاً بتوصيات أخرى تتعلق  

ماية احلقـوق الشخـصية     حب آيرلندابدوره   ى اجمللس اآليرلندي للهجرة   أوصو. )١٦٠(ترحيلها
مهاجرين، مبا يف ذلك احلـق يف       والدين  من  ة املنحدرين   لندييرطفال احلاملني للجنسية اآل   لأل

عدم وضمان  رفاههم،  تعليم مع املراعاة الواجبة ل    ال يوتلقنشئة  تاحلق يف ال  العيش يف الدولة، و   
  .)١٦١(من الدولةة يرلندياآلاحلاملني للجنسية ألطفال ل" الطرد البناء"

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  - ١١  
 تقدمي تعريف   آيرلندا ه يلزم أنرلندا للشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية       فرع آي  ذكر  -٨٢

من تشريعات مكافحـة    تشريع  لإلرهاب ومجع وتوفري البيانات اليت ميكن أن ترصد أثر أي           
  .)١٦٢(يةثن على األقليات اإلهتناسب أثرمدى اإلرهاب على حقوق اإلنسان و

  ديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتح  - ثالثاً  
اليت كبرية  بالرغم من القفزات ال   أنه  آيرلندا للشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية        فرع ذكر  -٨٣

ملاضـي،  تسعينات القرن ا   حنو املساواة منذ     آيرلندا حلماية حقوق اإلنسان واملضي قدماً     قامت هبا   
املـساواة  ا أن حيـث بـد   ة إىل الوراء    كبريخطوات  ) منذ الركود (ن  تااملاضيفقد عرفت السنتان    
  .)١٦٣(غري املقدور على كلفتهان الكماليات لو كانا مكما  قد ينظر إليهما وحقوق اإلنسان

  الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات  - رابعاً  
  .ال ينطبق
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
 "يرلنديـة  األبيض بشأن املعونـة اآل     الكتاب"إىل   )Dóchas(منظمة دوشاس    تشارأ  -٨٤

للتعـاون  ايت  إطار سياس من أجل وضع    وضع سياسة مفصلة حلقوق اإلنسان      بوأوصت آيرلندا   
 حقـوق   اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان إىل ضرورة تعمـيم       وأشارت  . )١٦٤(يرلنداآلاإلمنائي  
أوصت منظمـة دوشـاس     و. )١٦٥(يرلنداآللعالقات اخلارجية   اجوانب  يف سائر     أيضاً اإلنسان
نهج قائم على احلقوق يف السياسة اخلارجية والتعاون الـدويل واتـساق            بقدما  بالدفع  آيرلندا  

  .)١٦٦(ضوئهامساءلة اإلدارة على كن متنجاح للمؤشرات وضع السياسات من أجل التنمية، مع 
تبني بوضوح كيف تنوي    بأن   آيرلندا ١ منظمة دوشاس والورقة املشتركة      وأوصت  -٨٥

 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة            ٠,٧حتقيق هدف ختصيص    
  .)١٦٧(٢٠١٥حبلول عام 
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Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a 
national human rights institution with “A” status). 

  Civil society 

Afri Action from Ireland, Dublin, Ireland; 

AI Amnesty International, London, United Kingdom*; 

AkiDwA Akina Dada wa Africa, Dublin, Ireland; 

AREA Autism Rights and Equality Alliance, Ireland; 

ARA Adoption Rights Alliance, Malahide; Ireland; 

Atheist-Irl Atheist Ireland, Dublin, Ireland; 

Becket Fund The Becket Fund for Religious Liberty, Washington, D.C., United States of 
America*;  

Cairde Cairde, Dublin, Ireland; 

CDLP Centre for Disability Law and Policy at the National University of Ireland, 
Galway, Ireland; 

CMHC The Children’s Mental Health Coalition (coalition of 50 members), Dublin, 
Ireland (joint submission);  

CnG Conradh na Gaeilge, Dublin, Ireland ; 

CORI Conference of Religious of Ireland, Dublin, Ireland (joint submission); 

CSHF The Cork Social Housing Forum composed of: Baile an Aoire (Sheltered 
Housing Service), Clúid Housing Association, Cork City Partnership, Cork 
Simom Community, Disability Federation of Ireland, Focus Ireland, Good 
Shepherd Services, Health Service Executive – Homeless Persons Unit, The 
Irish Immigrant Support Centre (Nasc), O’ Connell Court, Respond Housing 
Association, Social Housing Development Company Ltd, Sophia Housing 
Association, Society of St. Vincent De Paul, Threshold Ltd, Traveller 
Visibility Group; Cork City, Ireland (joint submission); 

DL Doras Luimní, Limerick, Ireland; 

Dóchas Dóchas, The Irish Association of Non-Governmental Development 
Organisations, Dublin, Ireland; 

EFI Equality for Fathers in Ireland, Ireland; 

ELN European Life Network, Dublin, Ireland; 

ENAR-Irl European Network Against Racism-Ireland composed of : African Cultural 
Project;  Akidwa; Anti Racism Network (ARN); Ballyfermot Traveller 
Action Project; Cairde; Comhlamh ; Community Workers Coop; Cultúr; 
Donegal Failte Project; Doras Luimni; European Anti Poverty Network 
(EAPN) Ireland; Galway Refugee Support Centre; Galway Traveller 
Movement ; Immigrant Council of Ireland (ICI); Integration Centre; Irish 
Refugee Council; Irish Traveller Movement; Lir Anti Racism Training 
Project; Longford Women’s Link (LWL); Louth Minority Ethnic 
Consortium; Mayo Intercultural Action (MIA) ; Migrant Rights Centre 
Ireland (MRCI) ; The Irish Support Immigrant Centre (Nasc) ; National 
Traveller Women’s Forum; National Women’s Council Ireland; New 
Communities Partnership; Pavee Point (Traveller Centre); Show Racism the 
Red Card (SRRC); Sport Against Racism Ireland; St. Vincentian Refugee 
Centre, Dublin, Ireland (joint submission); 

ERI Edmund Rice International, Geneva, Switzerland; 

ET Educate Together, Dublin, Ireland; 

FLAC Free Legal Advice Centres, Dublin, Ireland; 
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FLAC-TC Free Legal Advice Centre-Trinity College, Dublin, Ireland; 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, 
United kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 

GLEN Gay and Lesbian Equality Network; Dublin, Ireland; 

GLSN Grassroots Leadership Support Network whose membership includes: An 
Cosán Centre for Learning, Leadership and Enterprise; MacUlliam 
Residents’ Association; Oakley Residents’ Association; Fettercarin 
Community Healthcare Project; Tallaght Travellers Community 
Development Project; Tallezen multi ethnic cultures in Tallaght; Dublin, 
Ireland 

GRSG Galway Refugee Service Group, Galway, Ireland; 

HAI Humanist Association of Ireland, Dublin, Ireland; 

HP Hope Project, Dublin, Ireland; 

ICHR Irish Centre for Human Rights at the National University of Ireland, Galway, 
Ireland; 

ICI Immigrant Council of Ireland, Dublin, Ireland; 

ICTU Irish Congress of Trade Union, Dublin, Ireland; 

IHF Irish Heart Foundation, Dublin, Ireland; 

IHRC Islamic Human Rights Commission, Wembley, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland*; 

IIFCR The Iona Institute on Freedom of Conscience and Religion, Dublin, Ireland; 

IPRT Irish Penal Reform Trust, Dublin; Ireland*; 

ISPCC Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children, Dublin, Ireland; 

JFM Justice for Magdalenes, Bailieborough, Ireland; 

JS1 Joint submission 1 presented by Coalition, Your Rights, Right Now 
composed of Children’s Rights Alliance; Dóchas; Disability Federation of 
Ireland; Educate Together; Free Legal Advice Centres; Irish Council For 
Civil Liberties; Irish Penal Reform Trust*; Irish Senior Citizen’s Parliament; 
Irish Traveller Movement; Irish Family Planning Association; Irish Congress 
of Trade Unions; Immigrant Council of Ireland; National Women’s Council 
of Ireland; Simon Communities of Ireland; Transgender Equality Network; 
The Integration Centre; Union of Students in Ireland; Dublin, Ireland; 

JS2 Joint submission 2 presented by: Irish Refugee Council, Dublin Ireland; The 
Irish Immigrant Support Centre (Nasc), Cork, Ireland and; Doras Luimní, 
Limerick, Ireland; 

JS3 Joint submission 3 presented by: Age Action Ireland; Disability Federation 
Ireland; ; Make Room Campaign Alliance; Mental Health Reform; Women’s 
Human Rights Alliance; Dublin, Ireland; 

JS4 Joint submission 4 presented by: Choice Ireland and Irish Feminist Network; 
Dublin, Ireland; 

JS5 Joint submission 5 presented by: Irish Family Planning Association, Dublin, 
Ireland; Sexual Rights Initiative (Action Canada for Population and 
Development (ACPD); Creating Resources for Empowerment and Action 
(India), Mulabi - Latin American Space for Sexualities and Rights, 
Federation for Women and Family Planning (Poland), and others); 

MLRC Mercy Law Resource Centre, Dublin, Ireland; 

MRCI Migrant Rights Centre Ireland, Dublin, Ireland; 

NAAR NGO Alliance Against Racism, Dublin, Ireland (joint submission); 

NCFEL The National Council of the Forum on End of Life, Dublin, Ireland; 

NCP New Communities Partnership and network: Afro-Irish Kidios Club; 
Association of Malawians in Ireland; Angola Association (Cork); Algerian 
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Community Ireland; Brazilian Women’s Association (Limerick); CAMI-
Cameroonian association in Ireland; Congolese Community in Ireland; Cork 
Nepalese Community Ireland; Diaspora Women Initiative; Hindu Cultural 
Centre Ireland-HCCI; Lithuanian Community Ireland; NANI-Nigerian 
Association Network Ireland; Romanian Community in Ireland; Southside 
Chinese Resident Association-SCRA; Dublin, Ireland (joint Submission); 

NWCI National Women’s Council of Ireland, Dublin, Ireland; 

OLGLM Our Lady of Guadalupe Life Movement, Castlebar, Ireland; 

PPTC Pavee Point Travellers’ Centre, Dublin, Ireland ; 

PLC Pro-Life Campaign, Dublin, Ireland; 

RG RehabGroup, Dublin, Ireland*; 

RRAP Rialto Rights in Action Project, a collaboration of Rialto Residents, Dolphin 
House Community Development Association, The Dolphin and Fatima 
Health Projects, Community Response, Community Action Network and 
Participation and Practice of Rights Project; Dublin, Ireland (joint 
submission); 

SSea Shell to Sea, Mayo Abbey, Ireland; 

SWatch Shannonwach, Limerick, Ireland; 

TI-I Transparency International Ireland, Dublin, Ireland; 

TO Table Observers, Ireland.  

  National human rights institution 

Irish-HRC Irish Human Rights Commission, Dublin, Ireland**; 

OCO The Ombudsman for Children’s Office, Dublin, Ireland. 

  Regional intergovernmental organization 

CoE Council of Europe, France, Strasbourg 

• CoE-ECSR: European Committee of Social Rights, Conclusions 2010 
(Ireland), Articles 2, 4, 5, 6, 22, 26, 28 and 29 of the Revised Charter, 
December 2010; 

• CoE-CPT: Report to the Government of Ireland on the visit to Ireland 
carried out by the European Committee for the prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 25 January to 5 
February 2010, CPT/Inf (2011) 3, 10 February 2011 

• CoE-Commissioner: Report by the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, on his visit to Ireland 26–30 November 2007, 
CommDH(2008)9, 30 April 2008; 

• CoE GRECO: Group of States against Corruption (GRECO): Second 
Evaluation Round, Compliance Report on Ireland adopted by GRECO, 11–
15 February 2008, Greco RC-II (2007) 11E; 

• CoE-ECRI: European Commission Against Racism and Intolerance, Report 
on Ireland (third monitoring cycle) adopted on 15 December 2006, CRI 
(2007)24, 24 May 2007. 

2 Irish-HRC, paras. 8 and 18; see also CMHC, p. 5; CoE-Commissioner, para. 8;  CoE-ECRI, para. 
9; ENAR-Irl, p. 5; ICHR, p. 2; IHF, para. 2 and p. 2; JS1, p. 2; JS3, p. 2; MRCI, p. 1 and 5; OCO, 
para. 4; RG, p. 3. 

3 TI-I, pp. 2 and 4. 
4 JS1, para. 2; see also Atheist-I, para.2.1; CoE-Commissioner, para. 7; CoE-ECRI, paras. 11–12; 

ENAR,-Irl, p. 3; MLRC, p. 2; SWatch, p. 2; TO, para. 6. 
5 Irish-HRC, para. 9; see also Atheist-I, para. 2.1; ICHR, p. 5; IHF, para. 2; MLRC, p. 2; NAAR, 

para. 3; NCP. para. 9; RRAP, p. 2. 
6 Irish-HRC, para. 10; NAAR, para. 3; see also ICHR, p. 5. 
7 JS1, para. 1; see also Becket Fund, p. 2; ENAR-Irl, p. 3; ICHR, p. 2; Irish-HRC, para. 9; JS3, 

para. 1.1; MLRC, p. 2. 
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8 OCO, para.5 and AI, p. 2; see also CoE Commissioner, para. 10. 
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